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1 (Wt)   NOWY ROK!
2 (Śr) 
3 (Cz) 
4 (Pt) 
5 (Sb) 
6 (Nd) 
7 (Pn) 
8 (Wt) 1000 KRULEWNA ŚNIEŻKA
9 (Śr) 1000 KRULEWNA ŚNIEŻKA
10 (Cz) 1000 KRULEWNA ŚNIEŻKA
11 (Pt) 1000 KRULEWNA ŚNIEŻKA
   PIĄTKOWE GRANIE 
   NA ŚNIADANIE
12 (Sb) 1900 DEKAMORE (SCENA KAMERALNA) (18+)

13 (Nd) 1200 PRZYGODY MISIA RYMCIMCI
  1900 DEKAMORE (SCENA KAMERALNA) (18+)

14 (Pn) 
15 (Wt) 1000 PRZYGODY MISIA RYMCIMCI
16 (Śr) 1000 PRZYGODY MISIA RYMCIMCI
17 (Cz) 1000 PRZYGODY MISIA RYMCIMCI
18 (Pt) 1000 PRZYGODY MISIA RYMCIMCI
   PIĄTKOWE GRANIE 
   NA ŚNIADANIE

19 (Sb) 1600 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA)

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA 
   – SKRZATY KSIĄŻKOJADY
20 (Nd)  1200 PIĘKNA I BESTIA 
   NIEDZIELA INNA NIŻ WSZYSTKIE
21 (Pn) 
22 (Wt)  1000 PIĘKNA I BESTIA
23 (Śr) 900  1100 PIĘKNA I BESTIA
24 (Cz) 900  1100 PIĘKNA I BESTIA 
25 (Pt) 1000 PIĘKNA I BESTIA
   PIĄTKOWE GRANIE 
   NA ŚNIADANIE
26 (Sb) 1600 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA)

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA 
   – SKRZATY KSIĄŻKOJADY 
27 (Nd)  1200 CZERWONY KAPTUREK
28 (Pn) 
29 (Wt) 1000 CZERWONY KAPTUREK
30 (Śr) 900  1100 CZERWONY KAPTUREK
31 (Cz) 900  1100 CZERWONY KAPTUREK
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LUTY 54

1 (Pt) 1000 CZERWONY KAPTUREK
2 (Sb) 1600 ZŁOTA RYBKA (SCENA KAMERALNA)

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA 
   – SKRZATY KSIĄŻKOJADY
3 (Nd) 1200 TAJEMNICA WESOŁEGO 
   MIASTECZKA
4 (Pn) 
5 (Wt) 900  1100 TAJEMNICA WESOŁEGO 
   MIASTECZKA
6 (Śr)  900  1100 TAJEMNICA WESOŁEGO 
   MIASTECZKA
7 (Cz) 900  1100 TAJEMNICA WESOŁEGO 
   MIASTECZKA
8 (Pt) 900  1100 TAJEMNICA WESOŁEGO 
   MIASTECZKA
   PIĄTKOWE GRANIE 
   NA ŚNIADANIE
9 (Sb) 1600 TAJEMNICA WESOŁEGO 
   MIASTECZKA
   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA
   – SKRZATY KSIĄŻKOJADY
  1900 DEKAMORE (SCENA KAMERALNA) (18+)

10 (Nd) 1900 DEKAMORE (SCENA KAMERALNA) (18+)

11 (Pn) – 22 (Pt) FERIE W ARLEKINIE

MARZEC
1 (Pt)

2 (Sb) 1700 O DWÓCH TAKICH, 
   CO UKRADLI KSIĘŻYC
   PREMIERA
3 (Nd) 1600 O DWÓCH TAKICH, 
   CO UKRADLI KSIĘŻYC
4 (Pn) 
5 (Wt) 1000 O DWÓCH TAKICH, 
   CO UKRADLI KSIĘŻYC
6 (Śr) 900  1100 O DWÓCH TAKICH, 
   CO UKRADLI KSIĘŻYC
7 (Cz) 900  1100 O DWÓCH TAKICH, 
   CO UKRADLI KSIĘŻYC
8 (Pt) 1000 O DWÓCH TAKICH, 
   CO UKRADLI KSIĘŻYC
   PIĄTKOWE GRANIE 
   NA ŚNIADANIE
9 (Sb) 1600 PAN TEATR (SCENA KAMERALNA) 

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA 
   – SKRZATY  KSIĄŻKOJADY
10 (Nd) 1200 O DWÓCH TAKICH, 
   CO UKRADLI KSIĘŻYC
   NIEDZIELA INNA NIŻ WSZYSTKIE
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11 (Pn) 
12 (Wt) 1000 O DWÓCH TAKICH, 
   CO UKRADLI KSIĘŻYC
13 (Śr) 900  1100 O DWÓCH TAKICH, 
   CO UKRADLI KSIĘŻYC
14 (Cz) 900  1100 O DWÓCH TAKICH, 
   CO UKRADLI KSIĘŻYC
15 (Pt) 1000 O DWÓCH TAKICH, 
   CO UKRADLI KSIĘŻYC
   PIĄTKOWE GRANIE 
   NA ŚNIADANIE
16 (Sb) 1600 PAN TEATR (SCENA KAMERALNA) 

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA 
   – SKRZATY  KSIĄŻKOJADY
17 (Nd) 1200 KRÓLEWNA Z DREWNA
18 (Pn)

19 (Wt)  1000 KRÓLEWNA Z DREWNA
20 (Śr) 900  1100 KRÓLEWNA Z DREWNA
21 (Cz) 900  1100 KRÓLEWNA Z DREWNA
22 (Pt) 1000 KRÓLEWNA Z DREWNA
   PIĄTKOWE GRANIE 
   NA ŚNIADANIE

23 (Sb) 1600 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA)

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA 
   – SKRZATY  KSIĄŻKOJADY
24 (Nd) 1200 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA)

25 (Pn)

26 (Wt) 900 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA)

27 (Śr)  INAUGURACJA OBCHODÓW  
   MIĘDZYNARODOWEGO 
   DNIA TEATRU
28 (Cz) 900 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA)

29 (Pt)

30 (Sb) 1600 SZARY CHŁOPIEC (SCENA KAMERALNA)

   SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA 
   – SKRZATY  KSIĄŻKOJADY
31 (Nd) 1200 TYMOTEUSZ WŚRÓD 
   PTAKÓW

TEATR LALEK ARLEKIN IM. H. RYLA W ŁODZI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO  
DO ZMIAN W REPERTUARZE LUB OBSADACH BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

MARZEC



Dla widzów od 6 lat
Reżyseria: Jerzy Jan Połoński
Scenografia: Marika Wojciechowska
Kompozycje oryginalne: Jan Borysewicz
Muzyka i aranżacje: Łukasz Damrych
Teksty piosenek filmowych: Andrzej Mogielnicki 
Teksty pozostałych piosenek: Jerzy Jan Połoński
Przygotowanie wokalne: Izabela Połońska

Dla widzów od 5 lat
Czas trwania: 90 minut (z przerwą)
Reżyseria: Waldemar Wolański
Premiera: 31 maja 2003 r.

O DWÓCH TAKICH, 
CO UKRADLI KSIĘŻYC 
– PREMIERA 2 MARCA

CZERWONY 
KAPTUREK

Nadchodząca premiera Arlekina będzie współczesną ada-
ptacją znanej powieści Kornela Makuszyńskiego o dwóch 
okrutnych, niegrzecznych i leniwych braciach, którzy swo-
im zachowaniem zatruwają życie rodziny i  rodzinnej wsi. 
Jacek i Placek, bo tak nazywają się bliźniacy, spędzają całe 
dnie na wygłupach, leniuchowaniu, dokuczaniu innym a na-
wet na kradzieżach… Ponieważ nie zamierzają się uczyć ani 
pracować w przyszłości, pewnego dnia postanawiają ukraść 
złoty księżyc i sprzedać go, aby mieć pieniądze na swoje 
próżniacze życie. Ruszają więc w długą i pełną przygód 
podróż, która całkowicie ich odmieni…
Muzyczne przedstawienie, w którym wykorzystane zosta-
ną kompozycje zespołu Lady Pank, powstałe do filmu dla 
dzieci pod tym samym tytułem, wyreżyseruje znany reżyser, 
muzyk i aktor – Jerzy Jan Połoński.

Spektakl oparty jest na znanej rymowance Jana Brzechwy, 
do której zostało napisanych 26 bardzo współcześnie 
brzmiących piosenek, tworzących znakomity, dziecięcy 
musical. Wpadające w ucho kompozycje powodują, że nie-
mal każda z piosenek może być samodzielnym szlagierem. 
Z tego też powodu do spektaklu wydana została płyta  
z „kapturkowymi” hitami. Dekoracje są wielką książką, 
która z każdą kartką otwiera przed oczami widzów kolejne 
miejsca akcji. Do tego dynamicznie prowadzone lalki 
żyworękie i ogromna dawka humoru zawierająca wiele 
odniesień do współczesności. Wszystko to powoduje,  
że „Czerwony Kapturek” niezmiennie, od 2003 roku,  
bawi zarówno dzieci, jak i dorosłych – zagraliśmy go  
już przeszło 400 razy, dla ponad 80 tysięcy widzów. 
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Dla widzów od 6 lat
Czas trwania: 80 minut (z przerwą)
Reżyseria i adaptacja: Bogdan Nauka
Premiera: 24 marca 2018 r.

Dla widzów od 4 lat
Czas trwania: 90 minut (z przerwą)
Reżyseria: Waldemar Wolański
Premiera: 18 marca 2017 r.

KRULEWNA 
ŚNIEŻKA

KRÓLEWNA 
Z DREWNA

Bajka „na opak” powstała wg książki znakomitego ilustra-
tora Bohdana Butenki i jednocześnie autora scenografii  
do spektaklu. Realizacja jest odejściem od klasycznej  
formuły znanych bajek i znakomitym sposobem na ich  
odświeżenie. Tu KrUlewna Śnieżka jest leniwą pannicą, 
która dałaby się pokroić za jabłka, a uwielbiane przez 
dzieci krasnoludki, jako „odstające” od społeczeństwa 
zostają skazane przez króla Niezgułę na banicję. Mają  
w kopalni wydobywać dla niego drogocenne kamienie,  
których… w ogóle tam nie ma. Dzieje się tak dlatego,  
że panujący władca ma kaprys, by stworzyć sobie państwo 
zamieszkiwane przez ludzi idealnych – wysokich, ślicz-
nych, uśmiechniętych i bogatych. Gdy jednak okazuje się, 
że nie będzie kołaczy z ciężkiej pracy krasnoludków, sze-
fowie policji postanawiają uknuć spisek z pomocą Śnieżki. 
Sprawy się jednak komplikują i dlatego cały  
plan wisi na włosku…

Wierszowana bajka o przygodach małej Sosenki, która  
ratuje swoich rodziców i cały las przed złem czyhającym 
na bezpieczny dotąd świat, w jakim mieszkała. A czyha 
ono wszędzie – ze strony natury, ale i ludzi – bandy wszę-
dobylskich korników czy bezwzględnych drwali. Dlatego 
dzielna Sosenka staje przed nie lada wyzwaniem - musi 
podejmować trudne decyzje i niezwykle szybko dorosnąć. 
Poza walorami muzycznymi i plastycznymi, wieloma 
piosenkami i pięknymi, animowanymi lalkami – przed-
stawienie jest propozycją edukacyjną, uczącą gatunków 
drzew oraz w atrakcyjnej formie zachęcającą do obcowa-
nia z przyrodą. Czy odważna Sosenka uratuje piękny świat 
przez złem? Żeby się o tym przekonać, trzeba zajrzeć do 
lasu, który na czas przedstawień przenosimy do naszego 
teatru. 

1110



Dla widzów od 3 lat
Czas trwania: 60 minut (bez przerwy)
Pomysł i realizacja: Emilia Dryja i Karolina Zajdel 
Prapremiera: 1 marca 2015 r.

PAN 
TEATR
Spektakl dla najmłodszych widzów, wprowadzający dzieci 
w świat teatru. Jego integralną częścią są zabawy ruchowe 
i zajęcia pobudzające kreatywność dziecka. Bohaterka, 
pięcioletnia Ola, zaprasza widzów do gry, której zasady  
są na pozór typowe: rzucasz kostką i poruszasz się po  
planszy. Jednak czekające na graczy przygody są zupełnie 
niezwykłe. Widzowie, przechodząc z Olą przez kolejne 
etapy gry, spotykają postaci, dzięki którym dowiadują się,  
z jakich elementów składa się przedstawienie i jakie 
zwyczaje panują w teatrze. „Pan Teatr” kończy się wspólną 
zabawą widzów z aktorami.
Spektakl umożliwiający pierwszy kontakt z miejscem, 
oswojenie się z przestrzenią, z dźwiękiem gongu, muzyką, 
oklaskami i rekwizytami. Dostosowany do najmłodszego 
odbiorcy.
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Dla widzów od 5 lat
Czas trwania: 80 minut (z przerwą)
Reżyseria: Małgorzata Wolańska
Koncepcja spektaklu: David Syrotiak (USA)
Premiera: 3 października 2015 r.

PIĘKNA 
I BESTIA
Pierwowzorem literackim „Pięknej i Bestii” jest powiastka 
Gabrielli Barbot de Villeneuve z roku 1740. Arlekinowska 
interpretacja może być doskonałą propozycją dla widzów 
w każdym wieku i, co ważne, rozrywką pełną szlachetno-
ści. Spektakl grany jest w niezwykle rzadkiej technice  
marionetkowej, której trudność polega na animowaniu 
lalek zawieszonych na trzymetrowych niciach. „Piękna  
i Bestia” to sztuka pouczająca – chwali cnoty trwalsze 
niż uroda, elegancja i bezduszny rozum. Zwraca uwagę 
na miłość i dobroć, uczucia coraz rzadsze w dzisiejszym, 
zabieganym świecie…



Dla widzów od 3 lat
Czas trwania: 80 minut (z przerwą)
Reżyseria: Stanisław Ochmański
Premiera: 28 maja 2016 r.

PRZYGODY  
MISIA RYMCIMCI
Opowieść o przygodach sympatycznego misia, który  
spotyka na swojej drodze małego pieska – Psiuńcia,  
i postanawia go przygarnąć. Mimo poważnie brzmiącego 
imienia, miś Tymoteusz jest jednak wciąż bardzo małym 
misiem i mieszka w lesie razem z tatą, któremu pomysł 
przygarnięcia psa nie przypada wcale do gustu. Barwna 
opowieść dla najmłodszych widzów w łagodny i zabawny 
sposób dotyka spraw najważniejszych: tolerancji, odpo-
wiedzialności, i zaufania. Autor sztuk o misiu Tymoteuszu 
– nieżyjący już Jan Wilkowski – jest uznawany za jedną  
z najwybitniejszych postaci w historii polskiego lalkarstwa. 
Był dramatopisarzem, reżyserem, aktorem, pedagogiem  
i współtwórcą telewizyjnego teatru lalek.  
Spektakl zrealizowany w rzadkiej już dzisiaj konwencji 
teatru parawanowego.
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Dla widzów od 2 lat
Czas trwania: 60 minut (bez przerwy)
Scenariusz i reżyseria: Katarzyna Kawalec
Premiera: 19 maja 2013 r. 

SZARY 
CHŁOPIEC
Jak wyglądało stworzenie świata? Może jak pyszna dzie-
cięca zabawa przy użyciu papieru i farb? Razem z Matulą 
Księżycową i Ojczulkiem Niebo spróbujemy wspólnie 
stworzyć na pustkowiu piękne miejsce – świat. Zobaczymy 
dlaczego stwórcy świata nie zostawili go bezbarwnym, 
i jak to się stało, że ludzie tak różnią się między sobą? 
Poznamy też postać, o którą Matula i Ojczulek troszczą się 
najbardziej – Szarego Chłopca, któremu… wszystko będzie 
obojętne. Razem z nim dowiemy się, czy kolory i emocje 
mogą mieć coś ze sobą wspólnego. „Szary Chłopiec”  
to piękna baśniowa opowieść o tolerancji i akceptacji;  
o tajemnicy, jaką kryje w sobie tworzenie oraz o tym,  
że w każdym z nas drzemią ukryte emocje, które warto 
obudzić. Przedstawienie, powstałe na podstawie książki 
Farre Lluisa pod tym samym tytułem, jest bardzo pogod-
ne, stworzone z myślą o poznającym świat najmłodszym 
widzu. Jest też nastawione na rozmowę i wspólne szukanie 
odpowiedzi na przeróżne dziecięce pytania.



Dla widzów od 3 lat
Czas trwania: 80 minut (z przerwą)
Reżyseria: Stanisław Ochmański
Premiera: 19 stycznia 2013 r. 

Dla widzów od 3 lat
Czas trwania: 60 minut (z przerwą)
Reżyseria: Stanisław Ochmański
Premiera: 29 marca 2008 r.

TYMOTEUSZ 
WŚRÓD PTAKÓW

TAJEMNICA 
WESOŁEGO 
MIASTECZKA Jedna z sześciu, napisanych dla najmłodszych dzieci, 

sztuk Jana Wilkowskiego, których bohaterem jest miś
Tymoteusz. W tej części przygód, pewnego dnia miś  
znajduje w lesie porzucone kukułcze jajo i postanawia  
je wysiedzieć. Nie podoba się to tacie niedźwiedziowi,  
dbającemu o honor rodziny. Z misiowych pomysłów  
wyśmieją się też leśne zwierzęta. Tymoteusz nie poddaje 
się jednak i stawia na swoim. Co się wykluło z jajka?  
By poznać odpowiedź trzeba przyjść na spektakl. 
Przedstawienie w technice kukiełkowej, umożliwiające 
pierwszy kontakt z teatrem i oswojenie się z przestrzenią,  
z dźwiękiem gongu, muzyką, oklaskami czy rekwizytami. 

Mieszkające w wesołym miasteczku Misie Ptysie uwielbiają 
psoty, przygody i… słodycze. Najchętniej spędzałyby dzień 
na beztroskich harcach i zabawach. Kiedy trafiają w ręce 
czarodzieja Pampiliano muszą ratować się ucieczką, 
a uciekając przeżywają wiele niezwykłych historii i poznają 
nowych przyjaciół. Niespodziewanie, znane im dotychczas 
wesołe miasteczko odkrywa przed nimi swoje tajemnice. 
Bajkowy i barwny spektakl realizowany jest w klasycznej, 
ale bardzo rzadko już wykorzystywanej w teatrze lalko-
wym technice pacynek. Spektakl pełen jest zwrotów akcji, 
gonitw i zabawnych scen, w które angażują się siedzące na 
widowni dzieci. 
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1918ZŁOTA 
RYBKA  

DEKAMORE

Kameralna sztuka oparta na oryginalnym tekście Aleksandra 
Puszkina, w poetyckim tłumaczeniu Juliana Tuwima.  
Baśń o rybaku i złotej rybce jest przypowieścią ludową, 
znacznie starszą niż jej najbardziej popularne literackie 
wersje. Po raz pierwszy opublikowali ją bracia Grimm  
w 1812 r., ale już dwadzieścia lat później wziął ją na warsz-
tat znakomity rosyjski poeta. W jego wydaniu opowieść 
nabrała nowego, bardzo wschodniego charakteru. Głęboko 
zanurzona w ludowej kulturze Rosji, stała się dla potom-
nych wzorcem baśni, przyćmiewając niemiecki oryginał.  
Spektakl pokazuje, jak bardzo może zmienić się człowiek, 
kiedy staje w obliczu pokusy władzy i bogactwa. 
Przedstawienie powstało w koprodukcji z Festiwalem  
Łódź Czterech Kultur.

„DekAmore” to propozycja Teatru Arlekin, skierowana do 
widza dorosłego. Dowcipne, a jednocześnie wysmakowane 
etiudy zostały zaczerpnięte z klasyki gatunku czyli „Deka-
merona” Giovanniego Boccaccia. Współczesne piosenki, 
zgrabnie komentujące aktualne trendy w światowej erotyce 
napisał uznany poeta i profesor literatury angielskiej David 
Malcolm. Jeżeli dołożymy do tego choreografię, oryginalne 
kostiumy oraz niecodzienną i zaskakującą animację lalkami 
otrzymamy inteligentną spektakl, zręcznie poruszający się  
po odwiecznych problemach damsko-męskich.

Dla widzów od 3 lat
Czas trwania: 50 minut (bez przerwy)
Reżyseria i adaptacja: Maja Garmulewicz 
Premiera: 10 września 2017 r.

Dla widzów od 18 lat
Czas trwania: 60 minut (bez przerwy)
Reżyseria: Bogdan Nauka
Premiera: 30 sierpnia 2014 r.



RO
D

ZI
NN

E 
W

EE
KE

ND
Y 

W
 A

RL
EK

IN
IE

FERIE W ARLEKINIE
11 lutego – 22 lutego 2019 r.

Od ponad 30 lat, co roku w okresie ferii zimowych 
zapraszamy do nas dzieci w wieku szkolnym – od 
6 do 12 lat na wspólne dwutygodniowe warsztaty 
teatralne. Dla zainteresowanych przygotowujemy 
zajęcia w dwóch grupach aktorskich, prowadzo-
nych przez naszych aktorów-lalkarzy oraz jednej 
grupie scenograficznej, prowadzonej przez zespół 
artystów plastyków i scenografów. Każda z grup 
przygotuje pokaz artystyczny, który na zakończe-
nie ferii zostanie zaprezentowany przed publiczno-
ścią – rodzinami i przyjaciółmi – na Dużej Scenie 
Teatru Arlekin. W programie „Ferii w Arlekinie” 
w każdym tygodniu są też zaplanowane wycieczki 
i zajęcia w innych instytucjach.

Udział dziecka w dwutygodniowych warsztatach 
kosztuje 500 zł (dla rodzeństw przewidujemy 
zniżki). Zajęcia będą się odbywały w godzinach 
9:00 -15:00. W ramach tej kwoty dzieci będą 
miały zapewnione drugie śniadanie i obiad. Zapisy 
przyjmujemy mailowo od 3 grudnia 2018 r. pod 
adresem: 
sekretariat@teatrarlekin.pl lub telefonicznie pod 
numerem telefonu 42 633 08 94.

2120 SZÓSTY DZIEŃ TYGODNIA  
– SKRZATY KSIĄŻKOJADY

Zupełnie nowy cykl wydarzeń, który zainauguro-
waliśmy w tym sezonie. W soboty, po spektaklach 
wszystkich naszych widzów zapraszamy na spo-
tkania z dobrą, współczesną literaturą dziecięcą. 
Razem z naszymi aktorami spotykamy się, aby na 
poduchach, w swobodnej, rodzinnej atmosferze 
wspólnie czytać książki dla dzieci, tematycznie 
nawiązujące do obejrzanego przedstawienia. 
A wszystko to w ramach jednego, zwykłego biletu 
do teatru.

PIĄTKOWE GRANIE NA ŚNIADANIE

Nowa akcja, w której zapraszamy rodziny  
- dzieci, rodziców, babcie, dziadków, opiekunki  
i opiekunów do spędzenia z nami piątkowego 
poranka i teatralne rozpoczęcie nadchodzącego 
weekendu. Bilety w te dni dla widzów indywidual-
nych są w specjalnej cenie a okazując je w naszej 
kawiarence „Atelier Kafaro” można liczyć na 10% 
zniżki od rachunku!

NIEDZIELA INNA NIŻ WSZYSTKIE

Raz w miesiącu, po spektaklu na Dużej  
Scenie, organizujemy specjalne wydarzenie, na 
które zapraszamy dzieci i dorosłych. W te wyjątko-
we niedziele przygotowujemy atrakcje, nawiązujące 
do granego tytułu. Będą teatralne gry terenowe, 
zagadki, zabawy połączone ze zwiedzaniem teatru, 
spotkania z aktorami, miniwarsztaty, czy penetro-
wanie teatralnych magazynów. Każda z niedziel 
będzie inna. To jedyna okazja do doświadczenia 
tego, co na co dzień niedostępne dla widza...PÓ
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GRUPY ZORGANIZOWANE 
PRZEDSZKOLA / SZKOŁY

STREFA RUCHU I FORMY 
– warsztaty kreatywne, przed lub po spektaklu:
1. Wytańczony projekt scenograficzny
2. Porusz sobą, porusz lalką
3 Materia plastyczna – my ożywiamy, czy ona nas 
  ożywia? – teatr formy
4. Metody tańca kreatywnego – tworzenie etiud  
 i opowieści ruchowych

STREFA SŁOWA 
– warsztaty kontekstowe po spektaklu:
1. Bazujące na aktualnym repertuarze, aktywne  
 zajęcia inspirowane obejrzanym przedstawieniem, 
 dające przestrzeń do indywidualnych pytań, 
 interpretacji i twórczego działania grupowego. 
2. Cykl warsztatów TABU/latorium, czyli nasze 
 laboratorium tematów żywych, szczególnie  
 polecany do spektakli – „Matek Rozstawacz”,  
 „Huśtawka”, „W pogoni za…”, „KrUlewna Śnieżka”,  
 w których wspólnie za pomocą środków teatral-
 nych i słowa dotykamy drugiego dna spektakli  
 i kwestii w nich poruszanych. 

MŁODZIEŻOWA GRUPA EKSPERTÓW 
– pilotażowy cykl spotkań dla młodzieży  
 gimnazjalnej i licealnej (bezpłatny)

WIDZOWIE INDYWIDUALNI

BAZA TEATRALNA ARLEKIN I SPÓŁKA 
– rodzinne warsztaty ruchowo-plastyczne  
 Ślady II – odkrywcy teatralnej wyobraźni (4-10 lat + opiekun)
 Czas trwania – 75 minut, sobota lub niedziela 
 cykl 3 spotkań (10 zł/osoba)

W POSZUKIWANIU NAJTEATRU 
– teatralne zajęcia familijne 
 POD/NAD/Ziemne ŚwiaTY (1-3 lata + opiekun)
 Czas trwania – 45 minut, sobota lub niedziela 
 cykl 3 spotkań (10 zł/osoba)

PRZYJDŹ, PORUSZ SIĘ, TWÓRZ 
– otwarta grupa warsztatowa wg metody tańca kreatywnego
 Czas trwania – 75 minut, poniedziałki, po południu, 
 dla dzieci szkolnych (15 zł/warsztat)

NAUCZYCIELE I ANIMATORZY

INSPIRACJE – KREACJE. 
INSPIRUJĘ SIEBIE – INSPIRUJĘ INNYCH 
– cykl 10 warsztatów kreatywnych dla nauczycieli, pedagogów  
 i animatorów. Projekt teatru jako partnera Teatroteki Szkolnej 
 (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie)

OTWARTE PRÓBY NAUCZYCIELSKIE 
– spotkania, podczas których pedagodzy mają możliwość  
 obejrzenia spektaklu jeszcze przed jego premierą, a także  
 wziąć udział w warsztacie kontekstowym do realizowanego  
 przedstawienia. 
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Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów  
na zamówienia wg indywidualnych potrzeb.  
Zapisy na warsztaty indywidualne prowadzi Dział Promocji 
i Upowszechniania Kultury: edukacja@teatrarlekin.pl. 
Szczegółowe informacje na temat zajęć w ramach  
Pracowni Twórczego Widza są dostępne są na stronie 
www.teatrarlekin.pl.

Cena warsztatów zakupionych razem ze spektaklem – 5 zł. 
(Bez zakupienia spektaklu – 15 zł)
Warsztaty trwają do 75 minut. Grupy – maks. do 30 osób.
Zapisy na warsztaty dla grup prowadzi Dział Organizacji 
Widowni: biletyrezerwacja@teatrarlekin.pl
Wszystkie warsztaty są prowadzone przez doświadczonych 
edukatorów, pedagogów i artystów. 



CENNIK PODSTAWOWY (PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA)
20 zł – bilet ulgowy dla widza indywidualnego (dzieci w wieku 2-18 lat) 
i bilet dla widzów grup zorganizowanych powyżej 10 osób
22 zł – bilet normalny dla opiekunów i rodziców
18 zł – cena dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób  
w dni powszednie (przy przedpłacie),
na każde 10 osób przysługuje bezpłatne wejście 1 opiekuna

CENNIK NA PRZEDSTAWIENIA: KSIĘGA DŻUNGLI, O DWÓCH 
TAKICH, CO UKRADLI KSIĘŻYC (PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA)
22 zł – bilet ulgowy dla widza indywidualnego (dzieci w wieku 2-18 lat),  
bilet dla widzów grup zorganizowanych powyżej 10 osób
24 zł – bilet normalny dla opiekunów i rodziców
20 zł – cena dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób 
w dni powszednie (przy przedpłacie), 
na każde 10 osób przysługuje bezpłatne wejście 1 opiekuna

CENNIK NA NIEDZIELE INNE NIŻ WSZYSTKIE 
22 zł – bilet ulgowy dla widza indywidualnego (dzieci w wieku 2-18 lat), 
bilet dla widzów grup zorganizowanych powyżej 10 osób
24 zł – bilet normalny dla opiekunów i rodziców
* tytuły: Księga Dżungli, O dwóch takich, co ukradli księżyc 
24 zł – bilet ulgowy dla widza indywidualnego (dzieci w wieku 2-18 lat),
bilet dla widzów grup zorganizowanych powyżej 10 osób
26 zł – bilet normalny dla opiekunów i rodziców

PREMIERY
30 zł – bilety normalne dla opiekunów i rodziców 
25 zł – bilet ulgowy

BILETY NA SPEKTAKLE DLA DOROSŁYCH
30 zł

Szczegółowe zestawienie ulg i zniżek dostępne jest na stronie 
www.teatrarlekin.pl wraz z regulaminem sprzedaży i rezerwacji. 

Grupy z Łodzi i całego województwa zachęcamy do skorzystania 
z atrakcyjnej oferty wynajmu teatralnego autobusu!
Kontakt: Dział Organizacji Widowni 
biletyrezerwacja@teatrarlekin.pl, tel. 42 632 58 99
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